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Ki lesz Johannis ellenfele?
Nyolcadszorra tartanak elnökválasztást vasárnap Romániában
• Elnökválasztást 
tartanak vasárnap 
Romániában, az 
immár nyolcadik 
alkalommal megszer-
vezett megméretteté-
sen 14 jelölt indul.

B A L O G H  L E V E N T E

A rendszerváltás óta nyolca-
dik alkalommal várják az 
urnák elé vasárnap Romá-

niában a választópolgárokat, hogy 
megválasszák az ország államfőjét. 
A Központi Választási Bizottság or-
szágszerte 18 748 szavazókört hozott 
létre, míg a külföldön élő román ál-
lampolgárokat 835 szavazókörzet 
várja. A szavazókörök vasárnap reg-
gel 7 órakor nyílnak, a szavazás este 
9 óráig tart. Ugyanakkor a hatályos 
törvény értelmében mindazok, akik 
urnazáráskor a szavazókörzet te-
rületén tartózkodnak, illetve előtte 
sorban állnak, éjfélig jogosultak a 
szavazatuk leadására.

A külföldi szavazókörzetekben 
viszont már pénteken délben el-
kezdődik a választás, aznap este 
kilencig, majd szombaton és va-
sárnap reggel héttől szintén este 
kilencig voksolhatnak. A külföldön 
élő román állampolgárok előzetes 
regisztráció után levélben is sza-
vazhattak, de ezzel a lehetőséggel 
nem éltek sokan, így előfordulhat, 
hogy ismét jókora sorok alakulnak 
ki a szavazókörzetek előtt.

Élőben követhető a részvétel 
alakulása

Amennyiben az első fordulóban 
egyik jelölt sem szerzi meg a válasz-
tói névjegyzékben szereplő polgárok 
több mint felének támogatását, ak-
kor november 24-én a két első helye-
zett a második fordulóban mérkőzik 

meg egymással. A szavazásra a 18. 
életévüket betöltött állampolgárok 
jogosultak, akik ellen nem született 
olyan ítélet, amely a választás idő-
pontjában eltiltja őket állampolgári 
jogaik gyakorlásától. A szavazni aka-
ró polgárnak be kell mutatnia szemé-
lyi igazolványát, amelyet a válasz-
tási bizottság tagjai beszkennelnek, 
hogy így bizonyosodjanak meg arról: 
nem szavazott-e már. Ennek nyomán 
a BEC informatikai rendszere lehe-
tővé teszi a nyilvánosság számára 
is, hogy élőben kövesse a választá-
si részvétel alakulását. A személyi 
beszkennelését követően a választó-
polgár megkapja a jelöltek névsorát 
tartalmazó szavazólapot, valamint 
egy VOTAT feliratú bélyegzőt, amely-
lyel a szavazófülkében azon jelölt ne-
vére kell pecsételnie, akit az államfői 
tisztségben szeretne látni.

Amennyiben valaki azon tele-
pülésen tartózkodik a választás 
napján, ahol a lakhelye található, 
csakis a lakhelye szerinti szavazó-
körben voksolhat. Ha azonban más 
településen van éppen, akkor bár-
melyik szavazókörben élhet válasz-
tójogával. A választási bizottságok 
tagjai azon szavazókörben szavaz-
nak, ahol tevékenységüket kifejtik.

A mozgáskorlátozottak bármely 
olyan szavazókörben voksolhatnak, 
amely ezt lehetővé teszi számukra.

Aki olyan súlyosan mozgáskorlá-
tozott, hogy nem tudja elhagyni ott-
honát, az illetékes szavazókör elnö-
kéhez fordulva mozgóurnát kérhet.

14 jelölt várja a voksokat

A szavazólapon a választópolgárok 
14 nevet találnak majd, ennyi jelölt 
gyűjtötte össze sikeresen a 200 000 
támogatói aláírást, amelyeket a BEC 
hitelesített is. A legesélyesebb jelölt 
az első mandátuma lejártával újabb 
ötéves elnöki tisztségre pályázó 
Klaus Johannis, aki a korábban ál-
tala vezetett Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) jelöltjeként vág neki a meg-
mérettetésnek, és ha a felmérések 
szerint arra nincs is esélye, hogy 
már az első fordulóban, a voksok 
fele plusz egy szavazatot megsze-
rezve bebiztosítsa győzelmét, 40 
százalék körüli eredményre számít-
hat az első fordulóban. A második 
fordulóba jutást jelentő második 
hely várományosa ugyanakkor még 
bizonytalan. A legesélyesebbnek a 
nemrég leváltott szociáldemokrata 
párti (PSD) miniszterelnök, Viorica 

Dăncilă tűnik, azonban a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség (USR) 
elnöke, aki a pártja és a Szabadság, 
Egyenlőség és Szolidaritás Pártjá-
nak (PLUS) támogatásával indul, 
jó mozgósítással megcsípheti a to-
vábbjutást érő helyet. Bár egyes 
felmérések a Pro Románia és a Libe-
rálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) által indított Mircea Diaco-
nut is esélyesnek tartják a második 
körre, a kutatások többsége ezt nem 
valószínűsíti.

A Népi Mozgalom Párt (PMP) szí-
neiben induló Theodor Paleologu a 
futottak még kategóriába tartozik, 
akárcsak az egyetlen magyar jelölt, 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki a 
szövetség hagyományait folytatva 
– miszerint minden államfőválasz-
táson volt tulipános jelölt - indul 
a megmérettetésen. Esélye termé-
szetesen minimális: a felmérések 
3 százalék körül mérik, ami alatta 
marad a magyarság 6 százalék kö-
rüli számarányának. A többi jelölt 
legfeljebb saját vagy a pártja neve 
ismertté tétele érdekében indul el. A 
várakozások szerint a külföldön élő, 
rendszerint a jobbközép jelöltekre 
szavazó románok voksai ismét sokat 
nyomhatnak majd a latban.

H I R D E T É S

Hétvégén is 
igényelhető
A november 10-i elnökválasz-
tásra való tekintettel Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala 
személynyilvántartó közszolgá-
lata ezen a hétvégén fogadja – 
előzetes időpontfoglalás nélkül 
– azokat, akiknek a szavazás 
napjára érvényes személyi 
igazolványra van szükségük. 
Szombaton 8–16 óra között, 
vasárnap pedig 7–21 óra között 
tartanak nyitva a személy-
nyilvántartó irodák. Csíksze-
redában nemcsak ideiglenes, 
hanem teljes érvényű dokumen-
tum is igényelhető. A jelzett 
időszakban a polgármesteri 
hivatal pénztára is az ügyfelek 
rendelkezésére áll.

Tudnivalók szé kely-
udvarhelyieknek
A november 10-én, vasárnap 
esedékes elnökválasztás miatt 
rendkívüli nyitva tartással áll a 
szavazni kívánó székelyudvar-
helyi állampolgárok rendelke-
zésére a helyi polgármesteri 
hivatal lakossági- nyilván-
tartó irodája és a pénztára. 
Amennyiben elveszett, lejárt 
valakinek a személyi igazolvá-
nya, ideiglenes okmányt kér-
vényezhet. Az ügyfélfogadás 
november 9-én és 23-án 8 és 
16 óra között, november 10-én 
és 24-én 7 és 21 óra között 
zajlik. A pénztár is rendkívüli 
programmal dolgozik: az ide-
iglenes személyi igazolvány 
elkészítéséhez szükséges 
illetéket november 10-én és 
24-én 9 és 13, illetve 15 és 
19 óra között lehet befizetni. 
Továbbá, mindkét forduló ideje 
alatt állandó ügyelet lesz a 
városházán reggel 7 és este 9 
óra között. A szavazókörzetek 
helye és száma nem változott: 
minden székelyudvarhelyi 
választási joggal rendelkező 
személy a már megszokott 22 
körzet egyikénél adhatja le 
voksát. Egyébként Székelyud-
varhelyen összesen 31 446 
személy szavazhat a vasárnapi 
államelnök-választáson.
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